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ΛΙΒΑΝΕΙΟ  ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΑΜΤΛΩΝ      

 

 

 

 

 

 Κϊθε κοινωνικό ομϊδα για να μπορϋςει να επιβιώςει αρμονικϊ και να 

πετύχει τουσ ςτόχουσ που θϋτει χρειϊζεται κανόνεσ που καθορύζουν και 

ρυθμύζουν τισ ςχϋςεισ μεταξύ  των μελών τησ. 

 Το ςχολεύο εύναι μια κοινότητα και μϊλιςτα αποτελεύ ϋναν από τουσ 

ςπουδαιότερουσ φορεύσ μετϊδοςησ αξιών και γνώςεων τησ κοινωνύασ. Για 

να λειτουργόςει όμωσ ςωςτϊ ϋχει ανϊγκη από κανόνεσ που οριοθετούν τη 

ζωό μϋςα ςτη ςχολικό μονϊδα. 

 Για το Δημόςιο ςχολεύο υπϊρχουν νόμοι και προεδρικϊ διατϊγματα 

που καθορύζονται από το Υπουργεύο Παιδεύασ. Τα μϋλη τησ ςχολικόσ 

κοινότητασ εύναι υποχρεωμϋνα να τα εφαρμόζουν.  

 

Ε Σ Ω ΤΕ Ρ Ι ΚΟΣ   ΚΑΝ Ο Ν Ι ΣΜ Ο Σ   
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 Ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ που ακολουθεύ βαςύζεται βϋβαια ςτισ 

κεύμενεσ διατϊξεισ, αλλϊ λαμβϊνει υπόψη και τισ ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ 

λειτουργύασ του ςχολεύου μασ.  

 Στόχοσ του Συλλόγου Καθηγητών εύναι να καταγραφούν οι κανόνεσ 

για τη ςχολικό ζωό, ώςτε να εύναι ςαφεύσ και κατανοητού από όλα τα μϋλη 

τησ μαθητικόσ κοινότητασ.  

 Η γνώςη και η τόρηςό τουσ, πιςτεύουμε πωσ θα βοηθόςει ςημαντικϊ 

ςτην εύρυθμη λειτουργύα του ςχολεύου.  

 

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

 

Α. Προςϋλευςη – παραμονό ςτο χολεύο και αποχώρηςη από αυτό 

 

1. Το πρωύ, η προςϋλευςη των μαθητών πρϋπει να γύνεται τουλϊχιςτον 

πϋντε λεπτϊ πριν την ώρα ϋναρξησ του ωρολογύου προγρϊμματοσ (08:00 ) .  

Μετϊ την εύςοδο του καθηγητό ςτην τϊξη και την ϋναρξη του μαθόματοσ, η 

εύςοδοσ του μαθητό διακόπτει την εκπαιδευτικό διαδικαςύα, γι’ αυτό και 

δεν επιτρέπεται παρϊ μόνο με άδεια του διευθυντή και του 

διδάςκοντοσ καθηγητή. Ο μαθητόσ που προςϋρχεται  αδικαιολόγητα 

καθυςτερημϋνα ςτην αύθουςα  θεωρεύται απών και καταχωρεύται η 

αντύςτοιχη απουςύα    

2. Αν ο μαθητόσ ϋλθει  μετά τη δεύτερη ώρα του ωρολογύου 

προγρϊμματοσ θα πρϋπει οπωςδόποτε να επιςκεφθεύ το διευθυντό 

προκειμϋνου να παρακολουθόςει τα υπόλοιπα μαθόματα.  

3. Οι μαθητϋσ οφεύλουν όταν προςϋρχονται ςτην τϊξη να φϋρουν μαζύ 

τουσ όλα τα απαραύτητα αντικεύμενα ( τετρϊδια , βιβλύα, ςτυλό, 

γεωμετρικϊ όργανα κ.α) ϋτςι ώςτε να μην παρεμποδύζεται η ομαλό 

μαθηςιακό και διδακτικό διαδικαςύα . 

4. Μαθητόσ που κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ με 

οποιονδόποτε τρόπο προκαλεύ και παρεμποδύζει το μϊθημα, θϋτει τον 
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εαυτό του ϋξω από τη ςυλλογικότητα τησ τϊξησ. Ο καθηγητόσ ϋχει την 

ευθύνη να τον παρατηρόςει και να του επιςτόςει την προςοχό. Αν ο 

μαθητόσ επιμϋνει ςτην ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ, τότε ο καθηγητόσ ϋχει το 

δικαύωμα να τον αποβϊλλει για την προςταςύα του μαθόματοσ. Όταν ο 

μαθητόσ παύρνει ωριαύα αποβολό πηγαύνει ςτο γραφεύο του διευθυντό και 

τον ενημερώνει. Αν αυτό γύνεται επανειλημμϋνα, ο διευθυντόσ καλεύ τον 

κηδεμόνα του ςτο ςχολεύο. Ο μαθητόσ που θεωρεύ ότι ϊδικα τιμωρόθηκε 

από τον εκπαιδευτικό οφεύλει να απομακρυνθεύ από τη τϊξη ςε περύπτωςη 

ωριαύασ αποβολόσ. Στη ςυνϋχεια κατϊ τη διϊρκεια του διαλλεύματοσ ο 

μαθητόσ μπορεύ να ςυζητόςει με τον εκπαιδευτικό και να προςπαθόςουν 

από κοινού, ςε κλύμα αλληλοςεβαςμού και αλληλοκατανόηςησ,  να 

ερμηνεύςουν τη ςτϊςη τουσ . Αν ο μαθητόσ δεν πειςθεύ για την 

αναγκαιότητα και τη ςκοπιμότητα τησ τιμωρύασ ϋχει το δικαύωμα να 

ςυζητόςει με τον Διευθυντό του ςχολεύου .  

5. Όταν χτυπόςει το κουδούνι για διϊλλειμα οι μαθητϋσ πρϋπει να 

βγαύνουν από τισ αύθουςεσ διδαςκαλύασ και να κατευθύνονται προσ τον 

αύλειο χώρο, ϋχοντασ πϊντα κόςμια ςυμπεριφορϊ. Ο μαθητόσ μπορεύ να  

παραμεύνει ςτην αύθουςα μόνο ςε περύπτωςη αδιαθεςύασ και μετϊ από την 

ϊδεια του εφημερεύοντοσ εκπαιδευτικού ό του Διευθυντό .   

6. Μετϊ το πϋρασ του διαλεύμματοσ οι μαθητϋσ επιςτρϋφουν ϊμεςα 

ςτην αύθουςα .Η καθυςτερημϋνη και αδικαιολόγητη προςϋλευςη θεωρεύται 

απουςύα για τον μαθητό .  

7. Οι μαθητϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια του ωρολογύου προγρϊμματοσ εύναι 

υποχρεωμϋνοι να παραμϋνουν ςτο ςχολικό χώρο, να μην απομακρύνονται 

ςτα διαλεύμματα και ςτισ ώρεσ των « κενών » που τυχόν δημιουργούνται 

λόγω απουςύασ του καθηγητό. Μαθητήσ μπορεί να φύγει από το ςχολείο 

μόνο με άδεια του διευθυντή. Στην περύπτωςη που μαθητόσ φύγει από 

το ςχολεύο ό απουςιϊςει ςε κϊποιεσ ώρεσ του ωρολογύου προγρϊμματοσ, 

χωρύσ ϊδεια, ενημερώνεται ο κηδεμόνασ του.  
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8. Η παρακολούθηςη του αριθμού των απουςιών εύναι ευθύνη του 

μαθητό, του κηδεμόνα του και του υπεύθυνου καθηγητό. Πρϋπει να 

δικαιολογούνται οι απουςύεσ μϋςα ςτο προβλεπόμενο όριο, χωρύσ 

καθυςτϋρηςη. Με τη ςωςτό ενημϋρωςη αποφεύγονται τυχόν δυςϊρεςτα 

προβλόματα ςτο τϋλοσ τησ ςχολικόσ χρονιϊσ.  

9. Σε περύπτωςη απουςύασ ό μη ϋγκαιρησ προςϋλευςησ του εκπαιδευτικού  

ςτην τϊξη ο πρόεδροσ του πενταμελούσ ειδοποιεύ ϊμεςα τον Διευθυντό του 

ςχολεύου 

 

Β. υμπεριφορϊ μαθητών – Παιδαγωγικόσ Έλεγχοσ 

 

10. Αποκλύςεισ των μαθητών από τη δημοκρατικό ςυμπεριφορϊ , τουσ  

κανόνεσ  του ςχολεύου, τουσ ο ρουσ τησ ιςο τιμησ ςυμμετοχη σ ςτη ζωη  του 

Σχολει ου, απο  τον οφειλο μενο ςεβαςμο  ςτον ςτην εκπαιδευτικο , ςτη 

ςχολικη  περιουςι α, ςτον ςυμμαθητη  τρια τουσ  θεωρου νται ςχολικα  

παραπτω ματα. 

11. Δεν επιτρϋπεται η εύςοδοσ των μαθητών ςτον αύλειο χώρο με  

μοτοποδόλατα ό οποιοδόποτε μηχανοκύνητο μεταφορικό μϋςο.  

12. Δεν επιτρϋπεται για λόγουσ αςφϊλειασ ςε οποιοδόποτε εξωςχολικό  

πρόςωπο , εκτόσ από τουσ γονεύσ και τουσ κηδεμόνεσ , η εύςοδόσ τουσ ςτο 

ςχολεύο . Η ςυνϊντηςη μαθητό με εξωςχολικό παρϊγοντα αποτελεύ 

παρϊπτωμα και τιμωρεύται .   

13. Δεν επιτρϋπεται το κϊπνιςμα ςτο ςχολεύο. Μαθητόσ που καπνύζει  

αποβϊλλεται από το ςχολεύο .  

14.  Δεν επιτρϋπεται η χρόςη κινητού ό ϊλλησ ηλεκτρονικόσ ςυςκευόσ  

καταγραφόσ όχου ό εικόνασ . Αν ο μαθητόσ διαθϋτει τϋτοια ςυςκευό αυτό 

παραδύδεται ςτο Διευθυντό του ςχολεύου , ενημερώνεται ο κηδεμόνασ του 

μαθητό και η ςυςκευό παραδύδεται ςτον κηδεμόνα ςτο τϋλοσ του 

ωρολογύου προγρϊμματοσ .  

15. Οι μαθητϋσ ςτουσ οπούουσ ανατύθεται καθόκοντα π.χ απουςιολόγου  
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οφεύλουν να τα εκτελούν με ευςυνειδηςύα και φϋρουν την ευθύνη για 

καθετύ που οφεύλεται ςτην παραμϋληςό τουσ 

16. Την ευθύνη τησ αύθουςασ ϋχουν οι επιμελητϋσ, οι οπούοι φροντύζουν  

για την τόρηςη τησ καθαριότητϊσ τησ. Για οποιοδόποτε πρόβλημα 

αντιμετωπύςουν ςυνεργϊζονται με τουσ εφημερεύοντεσ καθηγητϋσ. Η 

παραμονό ςτισ αύθουςεσ δημιουργεύ προβλόματα και επιτρϋπεται μόνο ςε 

περύπτωςη κακοκαιρύασ. Στο τϋλοσ τησ ημϋρασ οι επιμελητϋσ κλεύνουν τα 

παρϊθυρα και τα φώτα τησ αύθουςασ.  

17. Το γραφεύο των καθηγητών εύναι χώροσ εργαςύασ και προςωρινόσ  

ανϊπαυλασ των καθηγητών. Καλό εύναι λοιπόν να αποφεύγεται η ςυχνό 

ενόχληςη των μαθητών χωρύσ ιδιαύτερο λόγο προσ τουσ καθηγητϋσ που 

βρύςκονται ςτο γραφεύο.  

18. Απαγορεύεται οι μαθητϋσ να αγορϊζουν προώόντα διατροφόσ από  

εξωτερικό προμηθευτό πϋραν από αυτϊ που πωλούνται ςτο κυλικεύο του 

ςχολεύου . Επιτρϋπονται  όμωσ τα προώόντα διατροφόσ που φϋρουν οι 

μαθητϋσ από το ςπύτι τουσ  

 

Γ. Πρόληψη φαινομϋνων Βύασ και χολικού εκφοβιςμού 

 

19. Το Σχολικό κλύμα θα πρϋπει να ςυμβϊλλει ςτην πρόληψη αλλϊ και  

ςτην αντιμετώπιςη των φαινομϋνων ςχολικού εκφοβιςμού , βύασ και 

οποιαδόποτε μορφόσ παρενόχληςησ . Για αυτό τον λόγο οι ςχϋςεισ μεταξύ 

των μαθητών αλλϊ και των εκπαιδευτικών θα πρϋπει να ςτηρύζονται ςτον 

αμοιβαύο ςεβαςμό και ςτην αλληλοκατανόηςη . Η ςυνεργαςύα του 

Συλλόγου Διδαςκόντων και η υποςτόριξη του από  Φορεύσ και κοινωνικϋσ 

δομϋσ  θα βοηθόςουν ςτην εξϊλειψη φαινομϋνων βύασ και ςχολικού 

εκφοβιςμού .   

20. Αποκλύςεισ των μαθητών από τη δημοκρατικό ςυμπεριφορϊ , τουσ  

κανόνεσ  του ςχολει ου, τουσ ο ρουσ τησ ιςο τιμησ ςυμμετοχη σ ςτη ζωη  του 

Σχολει ου, απο  τον οφειλο μενο ςεβαςμο  ςτον ςτην εκπαιδευτικο , ςτη 
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ςχολικη  περιουςι α, ςτον ςυμμαθητη  τη ςυμμαθη τρια, θεωρου νται ςχολικα  

παραπτω ματα .  

 

Δ. χολικϋσ εκδηλώςεισ – Δραςτηριότητεσ 

 

21. Οι μαθητϋσ ςυμμετϋχουν ςτουσ ςχολικούσ περιπϊτουσ 

υποχρεωτικϊ. Μόνο ςε περύπτωςη μετακύνηςησ με μεταφορικό μϋςο 

μπορεύ ο κηδεμόνασ να αποφαςύςει τη ςυμμετοχό ό όχι του παιδιού του. Οι 

μαθητϋσ δεν μετακινούνται με δικϊ τουσ μϋςα και παραμϋνουν ςτο 

χώρο τησ εκδρομόσ ςε όλη τη διϊρκειϊ τησ, δεν απομακρύνονται χωρύσ 

ϊδεια και ςϋβονται το χώρο φιλοξενύασ τουσ. Δεν αποβϊλλουν τη μαθητικό 

ιδιότητα αναπτύςςοντασ ςυμπεριφορϋσ που δεν ςυμβαδύζουν με αυτό και 

πειθαρχούν ςτισ εντολϋσ των ςυνοδών καθηγητών.  

22. Οι μαθητϋσ οφεύλουν να ςυμμετϋχουν ςτισ εκδηλώςεισ και ςτισ 

ενημερωτικϋσ ςυναντόςεισ  του ςχολεύου  με ςυμπεριφορϊ που αρμόζει 

ςτην μαθητικό τουσ ιδιότητα. Οποιαδόποτε ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ θα 

τιμωρεύται και θα ενημερώνεται ο κηδεμόνασ του μαθητό .  

 

Ε. Ποιότητα του ςχολικού χώρου 

23. Την ευθύνη τησ αύθουςασ ϋχουν οι επιμελητϋσ, οι οπούοι φροντύζουν  

για την τόρηςη τησ καθαριότητϊσ τησ. Για οποιοδόποτε πρόβλημα 

αντιμετωπύςουν ςυνεργϊζονται με τουσ εφημερεύοντεσ καθηγητϋσ. Η 

παραμονό ςτισ αύθουςεσ δημιουργεύ προβλόματα και επιτρϋπεται μόνο ςε 

περύπτωςη κακοκαιρύασ. Στο τϋλοσ τησ ημϋρασ οι επιμελητϋσ κλεύνουν τα 

παρϊθυρα και τα φώτα τησ αύθουςασ.  

24. Οι μαθητϋσ προςτατεύουν την περιουςύα του ςχολεύου και τουσ  

χώρουσ του. Τα πενταμελή ςυμβούλια ϋχουν την ευθύνη για τυχόν 

καταςτροφϋσ ςτα θρανύα, ςτισ καρϋκλεσ, ςτισ πόρτεσ και ςτα τζϊμια τησ 

αύθουςασ. Ο υπεύθυνοσ καθηγητόσ τησ τϊξησ ϋχει την ευθύνη για την 

εικόνα τησ αύθουςασ, ςυνεργϊζεται με το πενταμελϋσ ςυμβούλιο και τουσ 
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μαθητϋσ. Η οποιαδόποτε φθορϊ δημοςύασ περιουςύασ , εκτόσ από την 

τιμωρύα , ςυνεπϊγεται την οικονομικό επιβϊρυνςη του υπαύτιου για την 

αποκατϊςταςό τησ . Σε περύπτωςη αντικειμενικό αδυναμύασ 

προςδιοριςμού του υπαύτιου, το οικονομικό κόςτοσ αποκατϊςταςησ τησ 

ζημύασ επιβαρύνει το ταμεύο τησ τϊξησ .  

 

Σ. Πενταμελϋσ υμβούλιο 

25. Οι μαθητϋσ ϋχουν δικαύωμα να διεξϊγουν Γενικό υνϋλευςη τησ 

τϊξησ τουσ μια φορϊ το μόνα, προκειμϋνου να ςυζητόςουν διϊφορα 

προβλόματα που τουσ απαςχολούν ό να κϊνουν προτϊςεισ που πιςτεύουν 

ότι θα βοηθόςουν ςτην εύρυθμη λειτουργύα του ςχολεύου. Η ςυνϋλευςη 

τησ τϊξησ γύνεται κατόπιν ςυνεννόηςησ με τον υπεύθυνο καθηγητό και με 

το διευθυντό. Οι μαθητϋσ πρϋπει να καταλϊβουν ότι η ώρα τησ γενικόσ 

ςυνϋλευςησ εύναι ςημαντικό γι’ αυτούσ και ότι ιςοδυναμεύ με υποχρεωτικό 

παρουςύα τουσ μϋςα ςτην τϊξη. Δεν επιτρϋπεται τυχόν απομϊκρυνςό τουσ 

ό παρενόχληςη τησ ςυλλογικόσ διαδικαςύασ τησ τϊξησ.  

 

Ζ. Μϋτρα πρόληψησ κατϊ τησ εξϊπλωςησ του COVID 19 

 

Η ςωςτό χρόςη μϊςκασ ϋχει αποδειχθεύ ότι εύναι αςφαλόσ και μπορεύ να 

προςτατεύςει αποτελεςματικϊ από τη μετϊδοςη τησ λούμωξησ. Για αυτούσ 

τουσ λόγουσ οφεύλω να :  

 Φορώ μϊςκα ςε εςωτερικούσ  και ςε εξωτερικούσ χώρουσ όταν υπϊρχει 

ςυνωςτιςμόσ Δεν αφαιρώ ποτϋ τη μϊςκα μου όταν βρύςκομαι ςε 

εςωτερικό  χώρο ό ςε εξωτερικό χώρου  όταν η απόςταςη εύναι 

μικρότερη του ενϊμιςη μϋτρου από ϊλλο ϊτομο.  

 Φορώ μϊςκα που δεν εύναι χαλαρό ςτο πρόςωπό μου. 

 Χρηςιμοποιώ πϊντα καθαρό και χωρύσ φθορϋσ μϊςκα. Έχω πϊντα μαζύ 

μου ςτο ςχολεύο τουλϊχιςτον δύο μϊςκεσ  

 Δεν αφόνω την μϊςκα να πϋςει από τη μύτη μου 
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 Δεν κατεβϊζω τη μϊςκα ςτο πηγούνι μου ούτε αφόνω ϋξω μύτη ό 

ςτόμα 

 Δεν μοιρϊζομαι τη μϊςκα μου με κανϋναν ϊλλο, ακόμη και εϊν αυτόσ 

εύναι το πιο κοντινό μου ϊτομο, και δεν την αφόνω εκτεθειμϋνη ςτα 

αγγύγματα ϊλλων 

 Όταν θϋλω να βόξω ό να  φτερνιςτώ καλύπτω  τη μύτη  και το ςτόμα 

μου  με το μανύκι ςτο ύψοσ του αγκώνα ό με χαρτομϊντιλο , ρύχνω το 

χρηςιμοποιημϋνο χαρτομϊντιλο ςτον κϊδο απορριμμϊτων και πλϋνω  

ςχολαςτικϊ τα χϋρια μου   

 Δεν πύνω  νερό απευθεύασ από τη βρύςη με το ςτόμα . 

 Μη  ξεχϊςω ότι η μϊςκα, η διατόρηςη απόςταςησ από τουσ ϊλλουσ και 

η υγιεινό των χεριών εύναι το χρυςό τρύπτυχο για να ςυνεχύςουμε 

όρεμα τη ζωό μασ. 

 Για την τόρηςη των κανονιςμών και για την επιβολό πειθαρχικών 

ποινών, όπου κρύνεται απαραύτητο, υπεύθυνο και αρμόδιο όργανο εύναι ο 

Διευθυντόσ και ο ύλλογοσ Διδαςκόντων.  

 

Η εγγραφό του μαθητό ςτο ςχολεύο ςυνεπϊγεται και την αποδοχό 

του παρόντοσ κανονιςμού 

 

             Καρδϊμυλα  24 Σεπτεμβρύου 2021  

        

        Ο  Διευθυντόσ 

 

 

                                                                                          Τομϊζοσ Ευςτϊθιοσ  

                                                                                        Πληροφορικόσ Msc  
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